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Stå hls stiftelse. 
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
inriktåd på  ått stö djå persöner med 
psykisk öhå lså, då r fökus ligger på  
det friskå hös individen. Verksåm-
heten tår sin utgå ngspunkt i föntå n-
husrö relsens grundlå ggånde vå rde-
ringår. Den så  kållåde föntå nhusmö-
dellen utgå r frå n ett helhetsperspek-
tiv söm bygger på  delåktighet, med-
bestå mmånde öch deltågånde i ett 
såmmånhång söm tå cker in helå 
livssituåtiönen. Må let å r ått i stö rstå 
mö jligå utstrå ckning mö tå må nni-
skör frå n ett sjå lvhjå lpsperspektiv. 
Verksåmheten inrymmer tre ölikå 
årbetsenheter: köntörs-, kö ks- öch 
serviceenheten såmt studentenheten 
”En vå g fråmå t” , trå dgå rdsfö rening-
en ”Grö nå Fingrår” öch Kristållen-
pröjektet. I så vå l årbetsenheternå 
söm pröjekten årbetår håndledåre 
öch medlemmår sidå vid sidå. 
Föntå nhusverksåmheten bedrivs i en 
våcker påtriciervillå med tillhö rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljö n inbjuder till trivsel öch  
årbetsglå dje. 
Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
mö jlig tåck våre det såmlåde engåge-
månget hös Föntå nhusets spönsörer, 
stö dmedlemmår, medlemmår, hånd-
ledåre öch völöntå rer. 
Mer införmåtiön öm verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 
www.lundsföntånhus.se 
 
Du kån å ven gillå öss på  Fåceböök 
www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 
 
OMSLAGET  
Omslågsbilden å r tågen åv Gunnår. 
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Redaktionen har ordet: 

Redåktiönen tåckår Pelle, Töny, Evå-Li, Cårölinå,  Lenå H, Cicky, Gunnår K, 

Lisbeth, Måttiås B, Målöu,  Måts, Målin, Måriå O, Måriå H, Mönique,         

Susånne,  Möuråd, Pöppi, Ståffån, Ståffån, Kårin, Kristöffer,  Evå S, Evå Li, 

Stellå, Evå-Ceciliå, Annå, Christine S, Pernillå, Jenny, Tinå såmt enheternå 

öch ållå åndrå gödå kråfter söm bidrågit till dennå finå tidningen, söm fö r-

höppningsvis kån små ltå lite inre snö  dennå vinter. 

 

Nu börjar hösten gå över till vinter.  
När jag skriver detta är det snart julafton. Vi hoppas att tomten 
kommer till alla medlemmar och handledare i år. Det kommer att 
bli julbord i år också, torsdagen den 15 december kl 13-15. Där be-
hövs en massa hjälp. Kom redan kl 9.00 om du vill hjälpa till. Kö-
ket behöver alltid en extra hand. 
Vi har också öppet på julafton kl 11-14 som vanligt. (Det blir Gu-
nilla som återigen ställer upp och jobbar den dagen. Hon är en 
klippa.) Kulturgruppens satsning ”Nyfiken på” med Kryddan och 
senare sjukhusprästen Christina Bergil blev succéer. Vi hoppas att 
det kommer att fortsätta under våren. Vilka det blir är inte riktigt 
klart ännu, men vi kommer att försöka spika schemat så fort vi kan. 

Öppettider i Jul och Nyår 
 
 
 
 
 
 
 

Inget kvällsöppet onsdagar under denna period 

Sista dagen för anmälan till julafton är 15 dec! 

19-22 dec           9-16     
23 dec                stängt 
24 dec                11-14       
25-26 dec           stängt 
27-29 dec           9-16 (30 dec  9-15)       

31 dec, 1 jan      stängt 
2-4 jan                9-16        
5 jan                   9-14      
6-7 jan                stängt          
8 jan                   11-14 
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS! 

Så blir du medlem: 

Vi finns i en stör, hå rlig påtriciervillå på  Kå vlingevå gen 15 öch å r ett åv Sveriges tölv Föntå nhus. 
Vå r örgånisåtiön å r religiö st öch pårtipölitiskt öbunden öch vå nder sig till må nniskör med psy-
kisk öhå lså. 

Det å r bårå ått tittå in på  Kå vlingevå gen 15 i Lund. Eller öm du vill vårå så ker på  ått nå gön tår hånd öm 
dig öch visår dig runt, ring 046-120195 öch bökå tid fö r besö k. Det gå r utmå rkt ått kömmå öch fikå eller 

lunchå med öss. Trivs du så  få r du gå rnå bli medlem. Det köstår ingenting! Du å r så  vå lkömmen. 

FONTÄNHUSET PÅ SCENEN VID                       
VÄRLDSDAGEN FÖR PSYKISK HÄLSA 

Den 10:e oktober var det 
”Världsdagen för psykisk 
hälsa”. Vi från Fontänhuset 
var med i Stadshallen i 
Lund.  
Där presenterade vi oss och 
lämnade information till be-
sökarna. Vi bjöd även på 
olika produkter som Gröna 
Fingrar tillverkat.  
Många ville höra om vår 
verksamhet och det var gläd-
jande att se att flera av dem 
kom  och besökte oss när vi 
hade Öppet Hus den 13:e ok-
tober.  
Under hela dagen och kväl-
len var det många intressanta 
föreläsningar som var relate-
rade till psykisk ohälsa.  
Moderator var Johan Wester. 
Han blandade allvar och hu-
mor på ett exemplariskt sätt. 
Många glada skratt hördes 
från besökarna. 
Kreativa akademin presente-
rade sig både som utställare 
och underhållare under kväl-
len. Cicky, Mattias S och 
Niklas var uppe på scenen i 
flera omgångar.  
Vilka förmågor vi har i hu-
set! 

 
Tina & Kristoffer 
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Lena funderar 
på hwila och  

återhämtning 
 

 

Så viktigt det är att vila. Att återhämta sig. Så viktigt och så trasiga vi kan bli när vi inte gör 
det. Vilar oss. 
Att vila sig efter ett träningspass är ju inte något konstigt för de flesta av oss. Det upp-
muntras och räknas t o m in i själva träningsupplägget.  
Men när hjärnan arbetar för högvarv och oron och ångesten hackar som ettriga nålstick i 
bröstet finns det ingen som säger åt oss att vila, att vi bör gå ner i down-mode. Viloläge. 
Är vi då också av den stränga naturen, mot oss själva, ja då stannar vi lätt i det som suger 
musten ur oss och skjuter återhämtningen till en oviss framtid. 
Själv skriver jag listor. Många och supertydliga listor. 
För jag vet ju hur hård jag kan vara mot mig själv och hur lätt jag glömmer både att vila 
och återhämta mig regelbundet. 
Då är listan superbra. Jag delar in dagen i olika stora delar för att komma ihåg vad jag ska 
göra just den dagen. Och när jag ska göra ingenting. Hwila. 
 

Tidigare hade jag katter. Elvis och Sotis. Mina älskade fina katter. Dom kunde vila dom. 
De visste hur en slappnade av, i hela kroppen. 
Elvis lade sig gärna i min säng, med ena sidan av ansiktet lutande mot kudden.  
 

Så vilsamt. Jag lade mig ofta bredvid honom, nära, och låg och lyssnade på hans ande-
tag, kände hans doft från pälsen. Det gjorde mig lugnare. Jag kunde vila. 
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Eller när Sotis kröp upp på mig och vilade på min kropp.  
 
Jag låg blixtstilla och lyssnade till hans små snarkningar, kände också där doften 
från honom. Blev lugnare själv. Jag kunde komma till ro. 
 
Idag får jag hitta nya egna stunder av vila och återhämtning. 
Så jag inte tappar fokus och tror att jag alltid måste vara beredd, redo, startklar. 
 
Ge mig själv stunder då det räcker gott och väl med att andas, in och ut, och in och 
ut. Sakta. Så länge det behövs.. 
Så också jag orkar. 
Fortsätta vara jag. 
 

Lena H. 
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TILL  

CICKYS 
HÖRNA 

VÄLKOMMEN  

Torsdagen den 15:e september när jag kom hem från F-
huset gick jag in om centrum och handlade lite grillat. 
Som sagt är inte hundra procent vegan ännu. Är femtio 
procent. Gick bort mot kyrkan för att äta min mat där. 
Platsen jag brukar sedvanligt sitta på badade i solsken 
så jag fick gå bort till bänkarna en bit bort. Dessa bän-
kar var belägna vid en häck. Satte mig tillrätta, tog fram 
min mat och började äta. Plötsligt stod det en svart och 
vit katt framför mig med bedjande ögon. Den fick av 
min mat. Så plötsligt prasslade det till bakom mig. En 
katt till dök upp. Hade vit svart teckning. Den var 
mindre än den första. Hungrig var den också. Den fick 
också mat. Det gick en kvart. Då kom en tabby som 
också den fick mat. Så efter en stund kom ytterligare en 
tabby som jag gav mat till. Den drog meddetsamma för 
den var mer skygg än de andra. Så jag hade tre katter 
som tiggde mat. Den stora katten och tabbyn tackade 

för sig. Den lilla vit svarta kat-
ten var kvar. Den gick att 
klappa lite. Efter en stund 
kunde jag även lyfta upp den 
och hålla den en stund. Ålder 
ca fem månader. Hankatt. Han 
strök sig mot mig som om han 
var tacksam för min insats. Han 
fick dessutom vatten som jag 
hällde upp på omslaget till ma-

ten. Det var allt jag kunde göra.  
 
Lördagen den 17:e september var 
jag och kollade lite event på Kul-
turnatten. Såg ett band som heter 
Band 48. De är helt ok. Emma 
har en bra sångröst. Ser bra ut 
också. De kommer att gå långt. 
Jonas Bredford och Niklas Jo-
hansson är bl.a medlemmar i ban-
det. Det som smärtar mig är att 
jag inte är med i ett band längre. 
En dag hoppas jag ha ett eget 
band för jag gillar att sjunga. Nog 
om det nu!  Jag gick ner till Stor-
torget och kollade lite. Såg att det 

fanns Churros. Det är en våffelliknande efterrätt. Serve-
ras med kanel, glass och chokladsås. Kulturnatten är 
inte samma sak som Malmöfestivalen. Det händer mer 
kul där.  
 
Fame Catador är en helgalen katt. Han skulle äta katt-
gräs.  Så han grabbade tag på massor av strå i botten på 
krukan. De fastnade i de utfällbar klorna. Han nosade 
på gräset. Så plötsligt skakade han på tassen så allt gräs 
for över hela bordet. Han är lite av en problemkatt, men 
åh, så underbar.  
 
På onsdagen drog jag till F-huset. Skulle till B-vägen 
vid 13.00. Äter som sedvanligt på F-huset. Denna dag 
var lite stressig. Skulle repa inför ett event vid 17.00 på 
Hemgården.   
 
Hemma på lördagen såg jag en som flög en hängglider. 
En sådan som man sitter i en stol med styrroder på varje 
sida. Fallskärm upptill. Man måste vara modig för att 
kunna flyga en sådan.  
 
Tisdagen den 27 september fick jag ett sorgebesked av 
min väninna från Degeberga, nämligen att hennes och 
pojkvännens hund Zelda hade fått cancer i magen och 
var tvungen att avlivas. Detta 
tragiska hände fredagen den 
23:e september. Hon blev 
bara tio år. Vila i frid, Zelda. 
Du kommer att bli saknad.  
 
Onsdagen den 28:e september 
fick jag gå upp tidigare än 
planerat. Hade fått besked om 
att avloppet skulle spolas un-
der dagen. Visste dock inte 
vilken tid. Detta skulle be-
stämmas via ett telefonsamtal 
klockan 08.00. Dessa sat#ns 
människor ringde aldrig. Nä 
nä. Som vanligt alltså. Deras 
tid att utföra jobbet kunde bli 
någon gång mellan 08.00 och 
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17.00. Jag blev stressad och uppjagad av spolljudet när 
de jobbade hos grannarna. Det lät som en femkilos 
tandläkarborr. Dessutom hade jag en tid att passa 16.00 
i Lund. Allt jag kunde göra var att hoppas att de kom 
innan 17.00. Jag hade tur. De kom 13.00. En av killarna 
frågade om katterna. Jag hade stängt in katterna i ett 
rum så länge. Där hade de en skål med torrfoder, vatten 
och en toalett. Det visade sig att entrédörren stod på vid 
gavel och att min ytterdörr 
var tvungen att vara öppen. 
En slang drogs från deras for-
don upp via trappan. Det väs-
nades oerhört när de rensade 
avloppet. När de var klara 
släppte jag ut katterna. Kol-
lade hur de mådde. Tog upp 
Fame in famnen och snuttade 
lite med honom. Tog sedan 
upp Kyama och snuttade med 
honom. Gav sedan kattgodis 
till bägge som belöning för 
att de varit duktiga. Vid två-
tiden gjorde jag mig iordning 
för att gå till busstorget. På 
bussen höll jag på att somna 
av utmattning.  Drog till F-
huset ett tag. Senare denna 
dag gick jag åter ner till 
Hemgården för det var åter 
dags att repa musik inför Kre-
ativa Akademin och psykia-
triveckan.   
 
Den 29:e september var det 
dags att gå till tandläkaren i 
Dalby. Det var ett mindre in-
grepp som tur var. Med 
snabba steg gick jag sedan 
mot bussen för att hinna vara 
med på redaktionsmötet på F-
huset. Stressiga dagar.  
 
Den 6:e oktober fick jag ett 
brev hem. I det stod det att 
min läkare skulle sluta sin anställning. Det blir en ny 
läkare. Har haft fem sedan 2009. Ca en ny läkare om 
året. De slutar mitt i en utredning vilket är så jobbigt. 
Eller hur? Inte en tanke på oss med psykisk funktions-
nedsättning.   
 
Den 7:e oktober. Sitter ensam på Hemgården bland 
andra människor. Det är mammas namnsdag Britta och 
min namnsdag Birgitta. Ska tända ljus när jag kommer 
hem. Varför utsätter jag mig för en situation som inne-
bär människor? Resultatet blir ändå det samma. Man 
lägger helt enkelt inte märke till mig. Men för helvete! 
Jag är väl inte osynlig? Vad är mitt syfte här? 
 
Den 10:e oktober kl 14.30 var det dags att uppträda 
med Kreativa Akademin på Stadshallen i Lund. Det 
skulle vara en soundcheck kl 13.00. Först drog jag in 
till F-huset för att äta lunch där. Som vanligt kände jag 

mig utanför. Vid kvart i ett åkte jag med Eva Li och 
några andra till Stadshallen för de skulle representera 
Lunds Fontänhus. Jag representerade även Kreativa 
Akademin. Det blev ett lyckat framträdande.  
 
Den 11:e oktober var det mammas födelsedag. Tände 
ljus för henne.  
 

Den 15:e oktober var det pap-
pas födelsedag och mammas 
dödsdag. Skulle till pappa, 
men han var förkyld så senare 
den dagen med gråten i ögo-
nen gick jag till Kulturkrogen. 
Skulle äta buffé där. Det var 
inte så mycket folk där tack 
och lov. Maten var av hög 
klass. Jag älskar buffé. Man 
får ta hur mycket man vill. 
Tog om flera gånger och av-
slutade med efterrätt. Sände 
tankar till mamma i himlen 
och till pappa som var sjuk. 
Jag satt ett bra tag. Gick se-
dan till Filmstaden och såg 
filmen Inferno med Tom 
Hanks som också spelar i Da 
Vinci-koden och Änglar och 
demoner. Helt ok film.  Det 
blev en bra dag ändå. 
Den 16:e  oktober var det mu-
sik på Baravägen med Sicked 
hallo. Medlemmar bl a Jonas 
Bredford och Niklas Johans-
son. Det var ösigt. Nicklas 
keyboardsolo var suveränt. 
Efteråt gick jag till Min-
neslunden på Norra Kyrko-
gården. Satt ”hos” mamma en 
stund. Hade inte möjlighet 
dagen innan. När jag var på 
väg där ifrån fann jag ett kas-
serat gravljus. Gick tillbaka 
och skulle tända detta. Veken 

var fuktig så det tog ett tag innan jag fick det att lysa.  
 
Så nu avslutar jag med en 
kram till alla er 
Bensodiazepin-krigare. Det 
går över.  
 

Tjabba från Cicky.  
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HALLOWEEN! 

”Here´s 
Toooommy! 

”Du är min 127:de 
patient idag och du 
ser frisk ut….än så 
länge…..” 

Den elaka häxan från 
väst. Och Höör sen. 

Den goda älvdrott-
ningen löser inträdes-
biljett i skräckkabi-
nettet.  

Blir det lunch nån gång? 
Jag har väntat ett tag. 

En fallen ängel har  
hamnat i sin värsta 
mardröm. 

”Hej, alla barn, 
kom och smaka på 
min pepparkaka.” 
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NYTT SPECIALNUMMER! 

Nu å r det klårt! 
Vå rt nyå speciål-
nummer på  temåt: 
Vad är meningen 
med livet?  
Egnå tånkår kring 
å mnet? Då  kån dinå 
texter kömmå med 
i nå stå upplågå då  
vi uppdåterår  in-
nehå llet. Köm in på  
redåktiönen så  
hjå lper vi dig. 

MISSAT FÖRRA SPECIAL-
NUMRET? 

Medlemmår i Fön-
tå nhuset skriver 
sinå berå ttelser 
kring vikten åv ett 
brå bemö tånde. 
Tidningen å r ett 
måste för männi-
skör söm på  ölikå 
så tt å r verksåmmå 
inöm psykvå rden.  
Skåffå genåst öm 
du inte lå st! 

Jag vill berätta hur mitt liv ändrades när jag gick med i 
Kreativa Akademins teaterprojekt ”Dröm” hösten 2015. 
Jag blev mycket öppnare, jag blev mer spontan och jag 
fick mod att våga prata med främmande människor. 
Innan så konverserade jag med 
folk och då hade jag alltid fullt 
sjå att hitta något att konversera 
om. Jag brukade till exempel 
aldrig säga hur jag kände mig 
utan det ämnet hoppade jag 
över med orden ”fint allt är 
bra” 
Efter att jag började gå till Fontänhuset sommaren 2015 
så har jag insett att de psykologiska behoven är lika 
viktiga som behoven av mat, bostad och kläder. Om vi 
människor inte får kroppskontakt och ögonkontakt med 

andra människor så kan vi dö. Vi har också behov av att 
prata med andra människor och att bli bekräftade. 
I teaterprojektet var vi tvungna att skriva om vårt inre 
liv och våra inre känslor. Jag lärde mig att prata om mig 

själv. Vi fick sedan läsa upp 
våra texter på Stenkrossens tea-
terscen   
Jag förstod, när jag var åskå-
dare och gick på föreställningen 
av nästa teaterprojekt som heter 
Laif, att publiken funderade på 

vad vi sade och att de tyckte att det var intressant. 
 

 Eva Sandstedt 

”...mitt liv ändrades 
när jag gick med.” 

..”FINT, ALLT ÄR BRA” 

Jag har inte varit här så länge på Fontänhuset, men jag 
känner gemenskap och delaktighet, en bra stämning helt 
enkelt. Jag blir sedd för den jag är som 
människa. 
För mig är Fontänhuset egenvård istäl-
let för sjukvård. Jag har mestadels varit 
med i ”Gröna Fingrar” och när jag del-
tar där kan jag glömma bort det som är 
jobbigt med sjukdomen, jag kan känna 
ett inre lugn. 

Det är kul att få prova på olika saker här i huset, alltid 
finns det någonting att hitta på och det är utvecklande 

för mig. Det behöver inte vara någon stor 
grej, för mig kan det räcka med något 
smått. 
För mig, som varit sjukskriven i många 
år, inlagd på åtskilliga ställen och nu  
hittat något kul att gå till på dagarna, 
känns det helt underbart!        

Maria Håkansson  

”..SEDD FÖR DEN JAG ÄR..” 

”..något kul 
att gå till..” 
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Jag har varit katolik sedan sexårsåldern. kommer till och 
med ihåg mitt eget dop. Fick själv svara på frågorna som 
i vanliga fall ställs till föräldrar och faddrar.  

Min fadder var en Elisabeth-syster, en "nunna" som 
hette Gabriella, som jag kände väl och tyckte 
mycket om. Hon tillhörde en "nunneorden" som 
var verksam i Vår Frälsares katolska 
församling i Malmö. Detta sena dop 
berodde på att min pappa var kato-
lik, men min 
mamma var 
inte troende 
och hade 
gått ur Svenska 
kyrkan. Min pappa 
ville att jag skulle dö-
pas, men min mamma väg-
rade. Efter några år blev min 
mamma troende och konver-
terade till katolska kyrkan, 
och jag döptes. Vi bodde nära 
kyrkan i Malmö och jag gick 
ofta dit, både på söndagar och 
ibland mitt i veckan. När jag 
började skolan hade vi kris-
tendomsundervisning och inte 
som i dag religionsundervis-
ning. Jag var befriad från den i 
skolan och fick i stället gå till 
Katolska kyrkan en gång i veckan.  

Vi hade lektioner med syster Gabriella 
och olika präster. Minns lektionerna som 
roliga och busiga! Det var ibland mycket livliga dis-
kussioner, elever från olika kulturer satte färg på lekt-
ionerna. Under hela min barndom var jag i olika kloster 
med min mamma. Vi var ofta på Rögle kloster som lig-
ger utanför Lund. Det är ett Dominikankloster med till-
hörande gästhem som drivs av systrar. De hade på den 
tiden ett hönseri och en stor äppelodling. Jag fick vara 
med och mata hönsen och "köra traktor" mellan äppel-
träden.  

Vi var också hos Karmeliterna, en annan orden 
"klostergemenskap". De hade inget gästhem, utan man 
var med på deras gudstjänster och fick bara prata med 

dem i ett speciellt rum. Alla dessa möten med systrar 
och präster under min uppväxt har format mig och min 
livssyn. Inser nu som vuxen att jag hade tur som träffade 
glada och i de allra flesta fall kärleksfullt "ordensfolk".  

 
Men det allra största och svåraste 
att förklara och skriva om är min 

personliga relation till Gud! En 
Gud som är "treenig, Fader 
Son och Ande". Gud är för 
mig en relation, men inte 
vilken relation som helst, 
utan ett djupt kärleksmöte. 
Som med alla relationer, 
måste man avsätta tid för 
möten. Detta sker i bön 
och gudstjänstbesök. 

 
Vad betyder påven för 
mig?  Jesus själv sa till 
lärjungen Petrus: ”Du är 

min klippa och på denna 
klippa skall jag bygga min 

kyrka”. Petrus var den förste 
biskopen  i Rom som blev kristen-
domens huvudstad (Påven är bis-
kop av Rom, Petrus efterträdare). 

En ledare som har som sin största 
uppgift att vara herde för sitt folk. Se 

och bekräfta människan, visa vägen, förklara, 
våga vara saltet när det stormar. Vår nuvarande 

påve uppfyller detta tycker jag. Han har visat 
stort mod, vågat ifrågasätta en hel del felaktigheter 

inom vår kyrka. Bett om förlåtelse för detta, och nu 
också genom besöket i Lund visat på en ny väg!  

Vi olika kyrkor ska se på det som förenar oss. Försöka 
arbeta upp nya vägar, där vi alla kan gå gemensamt, men 
också med stor ödmjukhet och respekt för våra olikhet-
er. Detta kommer givetvis att ta tid, inte alla har samma 
syn på detta.                                                                             
Men jag jublar!!! 
                                                                              Eva Li  

 

En av 1,2 miljarder katolikers  
tankar kring påvens besök i Lund 
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När jag gav mitt gamla hem till min tidigare innebo-
ende Hanna, så behövde jag någon annanstans att bo. 
Jag hittade en lägenhet på Nöbbelöv, där det visade 
sig att det redan bodde en människa, som heter Tony. 
Jag tänkte att han kunde väl bo kvar på försök. Han 
verkade ju trevlig så det skulle nog gå bra. 
Det blev lite problem redan första dagen. Han hade 
ju lagt mattorna helt fel, tyckte jag.  
 
Åja, tänkte jag, det är snabbt fixat, så jag rättade till 
alla mattor som jag ville ha dom.  

 
Sen somnade jag gott 
efter ett väl utfört ar-
bete.  
När jag vaknade upp-
täckte jag till min stora 
förvåning att alla mattor 
var tillbaka på samma 
horribla ställen som in-
nan. Hade inte Tony 
mutat mig med god mat, 
så hade han åkt ut redan 
då.  
Sen höll vi på så ett tag, 
jag lade mattorna rätt 
och Tony la tillbaka 
dom i lönndom när jag 

sov.  
Jag tänkte att nu får jag sätta ner foten, eller rättare 
sagt upp. Jag markerade min ståndpunkt med att helt 
enkelt ställa mig på hans huvud.  
Men Tony började med att muta mig med kattgodis 

och räkor, och det gjorde 
att han fick vara kvar så 
länge. Efter någon månad 
kom vi ändå på något sätt 
närmare varandra. Jag 
accepterade hans egen-
heter. Det är ju inte så 
svårt att fixa mattorna.  
En annan konstig sak han 
gör är att rota i min bajs-
låda. Först tänkte jag att 
han hade tappat något, 
men han håller fortfa-
rande på med det.  
Det blir ju lite finare, 
men ändå. Vad äckligt!!!  

 
Nu tycker jag att han sköter sig för det mesta. Rätt 
skön att gosa med.  
 
Nej nu måste jag ta hand om mattorna igen. Jag åter-
kommer med fler inlägg. 
 

Vilket betyder 
(efter att jag 
gått på tangen-
terna): Tony 
har hjälpt mig 
att skriva) 

 
Stella 

”HEJ, MJAU HETER STELLA” 

öskh
dbilt
ruug
qvpj 
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SKÖN SNUBBE KOM.  

 

 

Intervju med Matilda Espmarker 
 
När och varför började du  jobba här?  
 
Vad jobbar du med nu? 
 
Vad har du jobbat med tidigare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Har du några framtidsplaner för Fontänhuset och "En väg framåt"? 
 
Vad är det bästa med Lunds Fontänhus? 
 
Vad är det sämsta? 
 
Känner du att du "har kommit hem" eller planerar du att så småningom gå vidare i din karriär?  
 
Jag har hört att du är väldigt energisk så var får du all din kraft och energi ifrån? 
 
Har du någon egen erfarenhet av psykisk ohälsa? 
 
Du är inte skåning så var kommer du ifrån? 
 
Varför flyttade du till Skåne?  
 
Saknar du dina hemtrakter och i så fall - vad saknar du mest? 
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”I´m a poor lonesome cow-
boy…” Pelle och Barney drar 

vidare på nya äventyr i det 

GRÖN GUBBE GÅR. 
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Pellegonia.(Pelargonium)  
Tillhör släktet gröna näveväxter.  
Ett litet frö som kräver mycket kär-
lek.  
Något sen tillväxt på knoppen, 
dock ymnig som fullvuxen. 

 

Hästsvans (Hippie hippuris)  
En liten, elliptisk nöt som växer 
upp till en långbladig planta som 
trivs bäst i dy och hästgödsel. 

Hundloka (Anthriscus sötnosis) 
Här en storkörvel och en småkörvel, 
båda med bedårande hundögon.  
Utvecklar lockiga, pälsliknande 
blomknoppar. 

Pussmun (Nematanthus pellerius) 
Förekommer ymnigt under misteln. 
Definitivt en epifytisk helbuske av 
blomställningen att döma. 
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Svärmorsdröm  (Hunkus beachus) 
Köttätande strandväxt som fångar 
levande fisk. Trivs bäst i badkruka 
nära afrikansk lilja som ger ny 
energi. 

Brun toppskivling  (Psilocybe se-
milanceata)  Även kallad Toppen-
kille. Smal fot och brun hatt, trivs 
bäst bland komockor, Psykoaktiv. 

Latmaskros (Taraxcum in-
somnia) Måste vattnas dag-
ligen med hett kaffe. Kräver 
endast lite ljus. 

Tårpil 
(Salix cry 
baby) 
Känslig 
planta med 
yvigt blad-
verk. Skän-
ker dock 
mycket 
glädje i vår 
herres 
hage. 
Besprutas med såpa  
vid bladlusangrepp. 
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t 
TESTA MAKALÖS 

MEDICIN! 

Trå nå med öss på  Actic Hö gevåll.  
Vi hår full tillgå ng till gymmet öch mötiönssimmet. Håkå på ! 

 
Vi tränar på följande tider: 

Måndag, Tisdag & Torsdag kl 14–15.30    

Onsdag kl 17-fråmå t  Fredag kl 13.30–15 
 

Anslut dig till friskvå rdens SMS-grupp så  få r du ålltid dågsåktuell införmåtiön                                                 
öm vå r gemensåmmå  trå ning m m. Pråtå med Jöhån öch Målin fö r mer införmåtiön. 

Iskristallerna hopar sig runt om Kristallen men våra deltagare håller värmen genom att rengöra 
kaffemaskiner, samla in kaffekoppar, baka och laga mat. Vår kära Susanne är på väg ut i arbete 
nu i november och Mourad kommer att påbörja arbete på ett konditori i december. Poppi arbetar 
som värdinna och ser till att det är ordning och reda på våningsplanen på Kristallen.  
Några nya intag denna termin kommer inte att göras. I januari 2017 börjar nästa termin och två 
förtränar i huset än så länge för att sedan komma upp till Kristallen. 

 
Vad gäller kiosken så finns det inget nytt att förtälja. Det inväntas ett 
kostnadsförslag från byggfirman som ska utföra renoveringen. När detta 
kommer kan vi ta ställning till fortsatt arbete med att färdigställa loka-
len och så småningom starta upp verksamheten. 
 

Varma hälsningar från oss på Kristallen! 
Monique, Susanne, Mourad och Poppi 

Vår gode  vän Ahmed, som är känd för oss på 
Fontänhuset genom sin praktiktid här, kom hit 
tack  vare en av våra medlemmars försorg, 
Hos oss fick han träning i språket av några på 
redaktionen. Inom ramen för studentverksam-
heten, erbjöd Ahmed stödundervisning i till 
oss medlemmar inom sina ämnen datakunskap 
och matte. Vilket uppskattades mycket! Efter 
en tid kontaktade vi S:ta Maria Folkhögskola i 

Rosengård. Efter etablering av kontakter med 
rektor och lärarteam började Ahmed sin prak-
tik på folkhögskolan. Efter några månaders 
praktik erbjöds han anställning som lärarassi-
stent under ett år.  
Vi på Fontänhuset gratulerar Ahmed och sko-
lan som har fått en kompetent medarbetare. 
 

Kristoffer J. & Eva Li. 

EN LITEN SOLSKENSHISTORIA!        
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Rö då rummet å r en römån frå n 1879, skriven åv Au-
gust Strindberg. Huvudpersönen heter Arvid Fålk, 
det å r August Strindberg ålter egö. Böken håndlår 
öm Arvid Fålk öch håns vå nners liv öch leverne i 
Stöckhölm. Römånfigurernå å r ållå ungå, böhemiskå 
öch filösöfiskå revöltö rer, söm hår ölikå livsideål. 
Beskrivningen åv Stöckhölm å r mycket detåljrik öch 
levånde. Det finns i litteråturen få  mötsvårigheter till 
miljö skildringårnå, åv då tidens Stöckhölm. ”Men so-
len stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av 
strålar mot öster; de gingo genom rökarne från Berg-
sund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp 
till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till 
Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på, Skepps-
brobåtarne, illuminerade i fönstren på Stora Sjötullen, 
eklärerade Lidingöskogarne och tonade bort i ett ro-
senfärgat moln, långt, långt ut i fjärran, där havet lig-
ger.” ur Rö då rummet, bö rjån åv åndrå stycket.  
 I inledningen till Rö då rummet finns en må lånde be-
skrivning åv utsikten frå n Mösebåcke en tidig mör-
gön på  1870-tålet.” Det var en afton i början av maj. 
Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke 
blivit öppnad för allmänheten och rabatterna voro ej 
uppgrävda; snödropparne hade arbetat sig upp ge-

nom fjolårets lövsamlingar och höllo just på att sluta 
sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåli-
gare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett 
ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig 
vind för att få gå i blom, men lindarne bjödo ännu kär-
leksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som 
börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och 
gren; ännu hade ingen mänskofot trampat sandgång-
arne sedan sista vinterns snö gått bort och därför lev-
des ett obesvärat liv därinne av både djur och blom-
mor.”  
Det gå r ått fö r sitt inre kå nnå öch upplevå det söm 
August Strindberg beskriver. Rö då rummet å r en bit-
vis rölig römån med hå rligå miljö skildringår öch per-
sönpröjekt. Den stå ller frå gör öm hur mån söm må n-
niskå skå levå sitt liv. De söm å r gödå öch hår integri-
tet gå r det då ligt fö r öch de söm kömprömissår med 
sinå ideål få r erkå nnånden. A r det så  vi skå levå vå rå 
liv? 
Rö då rummet å r bök söm kån rekömmenderås. 
Böken skå döck inte lå sås på  gåmmål svenskå. Må n-
niskåns sjå l behö ver göd öch brå litteråtur.  
 Rö då rummet å r den i rö tt inreddå lökålen söm 
fånns öch förtfårånde finns i Berns sålönger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

August Strindberg August Strindberg, fö dd 22 jånu-

åri 1849 i Stöckhölm, dö d 14 måj 1912 i Stöckhölm, 

vår en svensk fö rfåttåre, dråmåtiker öch bildkönst-

nå r. Hån rå knås söm en åv Sveriges mest betydelse-

fullå fö rfåttåre, internåtiönellt frå mst kå nd söm drå-

måtiker.  

Gunnar Karlgren 

RÖDA RUMMET. 
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GRILLAT MED RAAD PÅ 
NATIONAL-
DAGEN! 

ÖPPET  
HUS!!! 

Du gamla. Du fria, du grillgoda dag. Grillmästare 
Raad klarar biffen.  
Härligt initiativ, Raad. Vi tackar!! 

Här går Niklas, Tony och Maria och längtar tål-
modigt efter dagens goda.  
En trevlig och mycket vacker dag 

Lamm, kyckling och cho-
rizo serverades generöst 
denna vackra högtidsdag. 

Salladen skapade vi själva 
genom att  bland annat plocka 
en ihop grönsaker på vår ko-
loni.  

Gröna Fingrars 
Jenny flankeras av 
Matilda och Helga 
bjöd på Turistens 
klagan och Kristallen 
den fina 

Kim spelar eget 
material och en un-
derbar version av 

Halleluja. 

Niklas, Mattias S ack-
ompanjerar My till 
hennes egna låtar. 
Jättebra! 

Kim och Patrik 
sjöng lite på efter-

festen. Gröna Fingrar visade upp 
sina supergoda, närodlade 
produkter. Imponerande! 

Cicky sjöng sin 
egen Fountain 
House med 
musiken till 
”Summertime” 
En riktig klas-
siker, Cickys 
alltså. 
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Sköttlånd 
å r kå nt 
fö r sinå  
så ckpi-
pör, kil-
tår öch 
klånslött 
men 
öckså  så  
mycket 
merå. 
Hå r finns 
stör-

slågnå låndskåp söm breder ut sig med måjestå tiskå 
berg, ljunghedår öch hågår kåntåde åv å rttö rnen öch 
prunkånde Rhödödendrön. 
Låndskåpet i hö glåndet prå glås åv glåciål erösiön.  
På  vå stkusten typiskt kustlåndskåp med rundåde 
förmer. I dålårnå viss skögs– öch å kermårk. I ö strå 

Sköttlånd 
finns mårk-
blöck lå gre 
öch flåckåre 
söm ger jörd-
bruk. Kusten 
å r, till skill-
nåd frå n i 
vå ster, mer 
råk öch utån  
skå rgå rd. I 
Midlånds 

finns så ttningår frå n tertiå r tid. Då r finns sediment 
med köl i centrålå delår öch såndsten i nörr öch sö -
der. I Glåsgöw-ömrå det finns  
betydånde költillgå ngår. 
Mån ser ingå tegelhus i Sköttlånd, istå llet mycket 

hus åv såndsten. I 
Midlånd finns jörd-
bruk. River Tåy å r 
stö rstå flöden öch 
hö gstå berg å r Ben 
Nevis 1344 m. Stö rstå 
sjö  å r Löch Lömönd 
fö ljt åv Löch Ness. 
Sköttlånd å r en del åv 
Störbritånnien öch 
ligger mellån Nörd-
sjö n öch Atlånten. 
Må ngå ö grupper öch 
ö år  
ömger Sköttlånds kust 
då riblånd Shetlåndsö -

årnå, 
Orkney-
ö årnå öch 
Hebridernå. 
Viktigå stå -
der å r Glås-
göw, Edin-
burgh öch 
Aberdeen. 
Vi besö kte 
Edinburgh 
söm ger ett 
smutsigt intryck. Husen byggdå åv såndsten å r i sig 
grå å öch ållt söt öch smuts genöm ållå tider gö r sitt 
till. Filösöfen Dåvid Hume frå n 1700-tålet kömmer 
frå n Edinburgh. Higgs pårtikels´ upphövsmån köm-
mer frå n dennå ståd. Tåxibilårnå å r förtfårånde åv  
klåssisk engelsk stil. Sköttlånd hår visst eget styre 
med egnå juridiskå lågår öch mån ö verger inte sitt 
skötskå 
pund. Det å r 
lite dyråre 
å n hös öss.  
Vi gjörde en 
”hop-on hop-
off” tur i stå-
den. Den 
störå behå ll-
ningen vår 
en heldågs-
tur i lånd-
skåpet. Slutståtiön blev Löch Augustus då r Löch 
Ness bö rjår. Må ngå trör ått det berö mdå sjö ödjuret 
”Nessie” kån vårå en dinösåurie åv typen Plesiösåu-
rie, en fiskå tånde reptil söm vårit utdö d i 70 miljö-
ner å r. Det kån vårå en stör mål eller så l med mycket 
lå ng håls. Det kån vårå en störvå xt å l, vånlig på  Löch 
Ness bötten. 
Befölkningen å r pikter med inslåg åv britter.  
Römårnå hår hå rjåt i låndet, å ven vikingårnå frå mst 
frå n Nörge hår vårit då r öch till öch med bösått sig 
frå mst vid kusternå. Nåturligtvis gick vi in på  en 
trevlig pub öch 
njö t åv en göd ö l 
öch lyssnåde på  
skötsk musik. 
Jimmie, Wille 
öch jåg vår då r i 
4 nå tter öch ållt 
gick brå.                                                                                                                    

Staffan 

EN MEDLEMS SKOTTLANDSRESA 
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Fredagen den 30:e september var det så äntligen dags för 
mig att packa väskan och sätta mig på snälltåget mot vår 
vackra huvudstad. Resan var planerad sedan länge och 
syftet var att hälsa på min älskade dotter som under 11 
veckor gjort sin praktik där på ett kläddesignföretag, och 
i huvudsak bott hos min morbror i Bromma.  
Förväntningarna och pirret i magen var mycket stort.  

Min dotter och jag hade under en längre tid  
pratat om vad vi ville göra under besöket. Jag ville t ex 
absolut få tid till att sitta i solen på Hötorgstrappan och 
bara titta på alla människor som flanerar förbi. Vi hade 
även bestämt att vi skulle till Naturhistoriska och titta på 
en utställning om dinosaurier. Där finns också Cosmo-
nova som vi bestämt oss för att besöka. Där visar de fil-
mer i hela taket och runt omkring.  
Jag möttes på Stockholms central av min älskade dotter. 
Vi började med att köpa tredagarskort på lokaltrafiken. 
Jättebilligt, eftersom jag kunde köpa till pensionärspris. 
På parkeringen väntade min morbror med bilen och vi 
åkte ut till Bromma. Där stod bordet vackert dukat och vi 
skålade med bubbel i glasen. Julia hade lagat sötpotatis i 
ugn och till detta var det olika goda fyllningar plus sal-
lad. Jättegott! Eftersom jag haft sådan resfeber och stora 

förväntningar så stupade jag i säng redan klockan tio. 
Nästa dag tog vi tunnelbana och buss ut till  
Naturhistoriska muséet. Vädret var helt fantastiskt. Vi 
började med att gå in på den del som  
heter Cosmonova för att köpa biljetter och  
bestämma vilken film vi ville se. Vi bestämde oss för 
”Afrikas djurliv”. Sedan gick vi och tittade på de olika 
utställningarna som fanns. Den om dinosaurierna var 
klart intressantast. Det var allt från nykläckta små ödlor 
till gigantiska skelett. 
Så var det dags för filmen i den kupolformade bion där 
man satt i speciella stolar som gjorde att man tittade rakt 
upp i  
taket. Helt fantastisk upplevelse! 
Vi avslutade vårt besök med att äta en grillad korv utan-
för i den  
gassande solen. 
Vi tog oss sedan till Hötorget för att ta en kaffe latte och 
sätta oss i solen på Hötorgstrappan och titta på allt folk-
liv och torghandeln. Mycket givande. 
Vi tog en kort promenad till Sergels torg, som även kal-
las ”Plattan”. Kulturhuset ligger precis intill och vi tog 
rulltrapporna längst upp på femte våningen och beund-
rade utsikten. Alla människor såg ut som stressade myror 
där  
uppifrån. 
Vi fortsatte till Södermalm och ett jättemysigt cafe´. Där 
drack vi gott kaffe 
och tog en kaka och 
jag skrev lite vy-
kort.  
Min dotter hade be-
stämt att vi skulle 
äta middag på en 
hemlig restaurang 
på Söder så jag blev 
glatt överraskad när 
det visade sig att vi 
skulle besöka en 
urmysig creperia. 
Det var ett så  
charmigt ställe i ett 
sekelskifteshus med 
tända ljus på borden 
och i fönstren. Litet 
och intimt med kris-

MIN  
FANTASTISKA STOCKHOLMSRESA 
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piga  
crepes med god fyllning. Till detta drack vi en torr, god 
cider.  
På söndagen, som också var en riktigt solig dag, tog vi 
en ljuvlig promenad i ett när-
liggande  
naturreservat. Vi promene-
rade runt en liten sjö med ett 
rikt fågelliv. Sjön var kav 
lugn och spegelblank.  
Till lunch lagade vi pasta med 
ädelostsås.  
På eftermiddagen bar det så 
av mot ett hemligt evene-
mang. Spänningen var stor 
och glädjen blev ännu större när det visade sig att min 
dotter bokat biljetter på Kungliga dramatiska teatern. Vi 
hade finfina sittplatser på 1:a parkett d v s balkongen 

precis vid scenen. Vi såg ”Huset vid nattens ände” som 
handlade om Ingmar Bergmans liv och verk. I pausen 
firade vi med ett glas vin på den soliga utomhusbal-
kongen. Mycket givande besök. 

Dagen därpå tog vi tåget mot 
Småland för att hälsa på min 
lillasyster med familj. Där stan-
nade vi i två dagar och gick 
långpromenad och mös i det 
vedeldade huset.  
Vi avslutade vår vistelse med 
att gemensamt åka bil ner till 
Skåne.  
Denna resan var helt fantastisk 

och jag har nu många fina min-

nen att tänka på under den kommande vintern.  

Maria O 

...sådan resfeber och 
stora förväntningar 
så stupade jag i säng 
redan klockan tio. 

Christina var vår andra gäst, hon inledde med att be-
rätta lite om sitt arbete inom sjukhuskyrkan. Det finns 
fyra präster, en pastor och en 
diakon. De är till för patienter, 
anhöriga och personal på de 
båda sjukhusen i Lund, inom 
psykiatrisk och somatisk sjuk-
vård.  
På Blocket finns ett stilla rum, 
som är öppet varje dag. Det är 
till för alla som vill gå in i tyst-
nad, sitta ner en stund, vila och 
begrunda. I rummet finns ett 
mindre altare, kors, lilja och 
tavla som symbol för Jungfru 
Maria. Det finns också en för-
bönsbok, där man kan skriva in 
sina tankar och böner. Det 
skrivs varje dag i denna bok. 
Tidigare fanns det möjlighet att 
tända ett ljus i en ljusbärare. 
Nya regler gäller och man får 
inte längre tända ljus. I stället 
finns en skål där man kan lägga 
snäckor i sand. Det finns också 
en bönematta som muslimer har 
lagt dit. Samt en grön pil som 
pekar mot Mecka. Det finns 
även en skål med bönelappar. 
Varje tisdag morgon firas det 
gudstjänst. 
Inom den psykiatriska vården 
på Baravägen får inte sjukhus-
kyrkan ha ett stilla rum. Detta 
ifrågasattes av en del i gruppen. Christina berättade hur 
de försökt att få till ett stilla rum inom psykiatrin, men 
inte lyckats. 

Sjukhuskyrkan erbjuder, förutom samtal och guds-
tjänster, också kreativt skrivande, besök en gång per 

vecka på RSMH, leva-vidare-
grupper, målargrupp, reträtter 
för personal, m m. 
Vi avslutade vår eftermiddag 
med att för de som ville, ta en 
böne- eller diktlapp från en skål. 
Undertecknad tog en lapp i 
blindo. Det var en eftermiddags-
psalm av Håkan Bäck: 
 
"Ännu är det några timmar kvar 
att arbeta ett och annat att 
göra. 
Tänk att jag inte är färdig låt 
mig aldrig bli det. 
Tack att det alltid finns något 
nytt att lära känna 
en oväntad ton hos rödhake-
sångaren 
en oupptäckt böjning på gräs-
strået 
en ny trevlig sida hos den otrev-
liga människan 
ett nytt djup i din bottenlösa nåd 
en ny färg 
en ny glimt 
i ditt stora prisma 
Gud." 
 
Tack, Christina för en fin efter-
middag, vi är några som kom-
mer att försöka hjälpa till, så att 

också psykiatrin på Baravägen ska få ett stilla rum. 
 
                                                      Eva Li  

NYFIKEN PÅ SJUKHUSPRÄST CHRISTINA BERGIL 
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Jag fick ett SMS  från min favoritkusin: ”Min älskade 
hustru slutade sitt lidande i morse klockan 09.00” 
 
Hon dog i cancer drygt 60 år gammal. Jämngammal med 
mig. Jag lärde egentligen aldrig känna henne speciellt 
väl, men min kusin desto mer. Nu hade vi dock inte  
träffats på 15 år. 
 
Från den stund jag fick reda på att hans hustru gått bort, 
tänkte jag på honom hela tiden. Plötsligt såg jag framför 
mig en liten grå goseelefant- hade inte min kusin burit 
omkring på en sådan när han var liten? Jag frågade  
honom om elefanten när vi samtalade i telefon. ”Ja...” 
svarade  han, ”...hur kan du komma ihåg detta?” 
 
Ett annat mycket starkt minne var familjens mörka  
hemlighet– kusinens pappa var alkoholist. Mina föräld-
rar och jag skulle en gång besöka deras familj. Jag var 
inte gammal och kunde inte förstå varför pappan satt i 
soffan och skakade och darrade. Då fick jag lära mig vad 
abstinens innebär.  
Pappan gjorde flera hängningsförsök, där min kusin fick 
skära ner honom. Han lyckades till slut genom att hoppa 
ut från ett fönster på femte våningen (vilket påminner 

mig om att min egen morfar valde att ta sitt tjänstevapen 
och skjuta sig i huvudet). 
 
När min son gick på högstadiet kom han till mig en dag 
och sa ”mamma, jag vill gå på operan” Det gjorde mig  
mycket förvånad, men jag svarade ” OK, jag ringer  
kusinen (som jobbade på Stockholmsoperan) för att få 
ett tips. ”Kom hit, jag fixar biljetter ”, svarade han i  
telefon. Det var en häftig upplevelse att sedan se och 
höra honom på scenen. Och så besöka logen och se  
avsminkningen och skåla i mousserande vin. 
 
Det var gamla minnen som poppade upp, men nu finns 
det ju ytterligare ett, begravningen. Som blev personlig 
med nästan bara musik 
 
Jag hade inte tänkt det, men grät nästan hela tiden.  
Framförallt för hans skull. Han hade ju blivit ensam.  
Tänk vad märkligt det är med minnen. 
 
 

Blandade känslor 

 

Blandade känslor hela tiden 

hela tiden känner mig inte alls igen 

mig själv något mera 

Känner att tiden är knapp här 

på jorden och att det är bara små steg framåt 

hela tiden men lika många bak. 

 Orkar inte leva i denna tiden mera 

och orkar inte med all oro och ångest 

och orkar bara känna 

Din närhet. Känner att någonstans 

Blir allting för bra och det är verkligen ett helvete 

att leva här på jorden. Det är ett plågsamt sätt  

att verkligen vara sig själv med all smärta och längtan 

till dig. Att alltid bli sedd som den man verkligen är 

Men jag vet att alltid Gud ser mig för den som jag 

Verkligen är alla mina fel och brister som jag h. 

Positivitet och all glädje som strömmar i mina ådror. 

 

                                                                                               Maria 

EN MÄNNISKA FÖRSVINNER 
ETT MINNE KOMMER TILLBAKA 

En sörjande kusin 
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RAPPORT FRÅN KÖKET! 
Nu bär det iväg till vinter även för köket. Nu är 
det soppor och varma grytor som gäller. Hallo-
ween i huset var en succé. Alla överlevde den 
skrämmande kvällen.  
Som vi har påpekat i föregående nummer så är 
alla varmt välkomna att vara med på kökets alla 
bestyr. Även om det bara handlar om en liten 
stund. Vi i köket tackar för ett ökat  intresse för 

köksarbetet.  
Nu kommer det att hända : Onsdagar kommer 
Gröna Fingrar att bilda en grupp som lagar ve-
getarisk  mat för en hel vecka framåt. 
Det tackar både köket och veggi-folket så myck-
et för.. Alla är naturligtvis välkomna att hjälpa 
till med detta i källaren. 
Tack för oss i köket!!!                                                                                                      

PASTA MED KYCKLING& BACON 
"Väldigt god och lättlagad pasta som går hem hos gammal som ung." 
 
Instruktioner: 
Koka pastan. Medan du väntar på pastavattnet, dela baconet i mindre bitar och stek tills det blir knaperstekt. 
Lägg över på en tallrik. Dela kycklingen i mindre bitar och stek den i baconfettet med salt och peppar. Pressa i 
vitlöken efter några minuter. När kycklingen börjar bli genomstekt, häll över matlagningsgrädden och lägg i 
buljongtärningen. Lägg sedan i persiljan (valfritt) När pastan är klar, häll av vattnet och slå över såsen. Lägg i 
baconet och rör runt. 

 

Ingredienser: 
 
300 gram pasta 
1 paket bacon 
1 klyfta vitlök 
2 st kycklingfiléer 
2 dl matlagningsgrädde 
1 st kycklingbuljong tärning 
1 nypa persilja 
1 nypa salt 
1 nypa vitpeppar 

Kulturgruppen i huset har under hösten anordnat 
”Nyfiken på!?”. Det är inbjudna gäster som berättar 
om något speciellt. Först ut var ”Kryddan” Petters-
son. Han berättade bland annat om sina år med 
”Helt Apropå”gänget. Vi fick även ta del av hans 
liv innan ”Helt Apropå” och vad han pysslar med 
idag. ”Kryddan” är en fantastisk berättare som delar 
med sig och bjuder på sig själv, vilket resulterar i 
härliga skratt och trivsel bland oss som lyssnar. 
Några av oss som lyssnade hade aldrig hört eller 
sett något av ”Kryddan” innan. Men det spelade 
ingen roll. Hans sätt att berätta är så humoristiskt 
och underhållande så alla hänger med. Vi fick även 
lyssna på några låtar från en CD som ”Helt Apropå” 
hade gjort. Under fikat vi chans att ställa frågor och 
prata med ”Kryddan”. Efter en lång och hjärtlig ap-
plåd tackade Tina och Tony honom med gåvor från 
Fontänhuset.  

EFTER MATEN KOM KRYDDAN 
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På  Bemö tåndedågen i Lunds Föntå nhus fö r ett tåg 
sedån tög vi upp 4 å mnen: Sexism, Feminism,  
Homofobi  och  Främlingsfientlighet. 
En inbjuden pånel diskuteråde frå görnå öch vi    
vår må ngå medlemmår söm lyssnåde öch stå llde 
frå gör.  

Vi presenterår ånteckningårnå frå n mö tet söm  
fö ljetöng i Föntå nblådet öch åvhåndlår feminism i 
det hå r numret. Vill du vetå mer öm övånstå ende 
å mnen, gå  in på  RFSL:s hemsidå. 
Huset plånerår ått årbetå vidåre med frå görnå öm 
vå rderingår öch bemö tånde fråmö ver. 

Bemötandedagen på Lunds Fontänhus 

DEL 2: FEMINISM 
FEMINISM 
Det å r inte må ngå kvinnör i vå rlden söm tjå når likå 
mycket söm en mån fö r såmmå utfö rdå årbete.  
Könsekvensen blir då  ått det öftåre blir kvinnån söm 
tår ledigt fö r ått tå hånd öm sjukt bårn, eftersöm  
fåmiljen fö rlörår mer pengår öm månnen stånnår 
hemmå å n öm kvinnån gö r det.  
Dettå skåpår stress eftersöm kvinnån sen inte hår 
årbetåt likå mycket söm sinå kölleger öch då  gå  miste 
öm befördrån öch lö nefö rhö jningår., 
eller till ö med fö rlörå sitt jöbb. 
Påppån i en fåmilj skå hå rå tt till ått 
tå påppå-ledigt öch inte behö vå 
kå nnå ått hån må ste jöbbå fö r ått 
fåmiljen skå klårå sig ekönömiskt. Vi 
hår låg öm påppå-ledighet i Sverige 
men ingen pölitiker hår lågt fråm 
fö rslåg öm å ndråd inkömst.  
Vi köm å ven fråm till, under diskuss-
iönernå, ått ållå hår rå tt till sin egen 
å sikt, men ått mån inte ålltid behö -
ver så gå den hö gt till åndrå. 
Feminism håndlår öm må nskligå 
rå ttigheter. Vi lever i ett såmhå lle 
söm å r styrt åv må n öch då rfö r köm 
feminismen till, fö r ått skåpå likå 
rå ttigheter mellån må n öch kvinnör.  
Vi stå llde öss frå gån öm vi hår såmmå rå ttigheter i 
dåg mellån kö nen? 
Och köm fråm till ått tyvå rr hår det inte blivit sa  
mycket bå ttre fö r kvinnör i Sverige sen de fick rö st-
rå tt 1921.  
Må nnen hår inte bårå hö gre lö n utån å ven fler privi-
legier i årbetslivet. Tex. tjå nstebil, gråtis luncher ösv.  
Allå kån vinnå på  feminism eftersöm det skåpår en 
ö vertygelse i såmhå llet åv ållås likå vå rde! 
Med rå ttigheter kömmer å ven ånsvår. Vi må ste tå  
ånsvår fö r ått vå rt såmhå lle skå fö rå ndrås. Och ått hå 
en bemö tåndedåg på  Föntå nhuset tyckte vi vår en 
brå bö rjån.  
Allå skå få  såmmå mö jligheter ått kunnå utbildå sig 
öch kunnå årbetå på  likå villkör. Att kunnå levå på  

likå villkör. 
Feminism å r öckså  ått kvinnör söm inte vill hå bårn 
skå såmmå rå ttigheter i årbetslivet söm kvinnör/må n 
med fåmilj. Under julhelgen skå en kvinnå utån bårn 
kunnå tå ledigt likå mycket söm kvinnör med bårn. 
Inte bli tvingåd ått årbetå fö r ått de åndrå skå kunnå 
vårå hemmå med sinå bårn. Kvinnån/månnen utån 
bårn hår öckså  fåmilj på  så  så tt ått hen hår fö rå ldrår 
öch åndrå slå ktingår söm hen vill umgå s med. 

Likå rå ttigheter fö r ållå. 
 
Inom både feminism och sexism är 
man ute efter samma resultat, att 
man inte objektifierar människor.  
Om en mån ger en kömplimång fö r 
yttre åttribut på  en kvinnå (ex. brö s-
ten) så  å r det ått öbjektifierå henne. 
Att gö rå henne till en såk, söm bårå 
håndlår öm hennes (i det hå r fållet) 
brö st. Eller öm en kvinnå så ger till 
en månlig köllegå ått hån hår snygg 
hå ck. Det å r inte heller OK öm mån 
inte kå nner våråndrå vå l öch det 
kån missfö rstå s. Det å r öftå regel ått 
mån inte få r uttålå sig på  det så ttet 
ålls på  årbetsplåtser. Eftersöm  

Föntå nhuset å r ett åktivitetshus med jöbbinriktåde 
dågår, så  å r det inte åcceptåbelt ått kömmå med den 
typen åv kömmentårer öm nå gön i huset.   
I såmtålen köm vi fråm till ått vi skå fö rsö kå så ttå öss 
in i hur den åndre persönen kå nner sig nå r vi så ger 
en så dån såk. I vå rt Föntå nhus hå r i Lund köm vi 
fråm till ått vi t ex skå frå gå fö rst öm vi få r kråmå nå -
gön innån vi gö r det.  
Om man säger något fel eller uppträder på ett sätt 
som gör att andra tar illa upp så ska man be om 
ursäkt!  
 
Fortsättning följer i nästa nummer... 

 
Carolina 



27 

 

 

HEJ STINA! 
 
Hur kom du i kontakt med  
Fontänhuset? 
Jag gick en kurs på habiliteringen i 
Lund och då snackade vi om vad ni 
gjorde här. Tyckte det lät intressant 
så jag ville börja här. 
Vad är det bästa med Fontänhuset 
tycker du? 
Gemenskapen och att man får göra 
det man tycker om. 
Vad gillar du att göra på fritiden? 
Jag tycker om att vara ute och  
promenera med min hund, laga mat, 
baka och umgås med vänner. Ett  
intresse är film. Jag gillar att gå på 
bio. 
Vilken typ av musik gillar du? 
Jag är nästan allätare. 
Favoritmat? 
Tacogratäng, pastarätter. 
Favoritbadställe? 
Bjärred med deras mjukglass. 
Malmö, Limhamn. 
Fem 
snabba 
frågor: 
Te eller 
kaffe? 
Te. 
Cykla 
eller gå? 
Går 
gärna. 
Hund 
eller 
katt? 
Hund. 
Cola el-
ler go-
dis? 
Cola. 
Sommar 
eller 
höst? 
Sommar. 
Vad har du gjort före Fontänhu-
set? 
Jag har varit på olika dagligverksam-
heter och praktik. Har inte hittat det 
rätta än, så jag hoppas på Fontän-
huset. Att det är här jag vill vara.  
Än så länge trivs jag. 
Vad gör du om dagarna? 
Är på Fontänhuset, sen åker jag hem 

och går ut med min hund och sen 

lagar jag mat och umgås med min 

sambo. 

Stina 

FLYGANDE KÖTTBULLE 
SEDD I FALSTERBO 

Måndagen den 17 oktober åkte sex perso-
ner till Falsterbo fågelstation. På baksidan 
av fyren inne i fyrträdgården fick vi ett jät-
teroligt och intres-
sant föredrag av 
fågelstationens Ka-
rin Persson.  
Vi fick se hur ring-
märkning går till 
och avslutningsvis 
hälsa på en järn-
sparv, en rödhake, 
en svarthätta och en 
liten "flygande köttbulle" också känd som 
gärdsmyg, innan de släpptes efter ring-
märkning.                   Christine Sandberg 

 
Livets höst 
Du återkommer 
Varje år 
Med dina härliga färger 
Och krispiga luft. 
Det blir kallare. 
Vi tänder ljus i 
Mörkret och myser. 
Dagarna blir kortare 
Kvällarna mörkare 
Livet går vidare 
Var årstid har sin 
Tjusning sa alltid 
Morbror Hans. 
Blåbär och kantareller 
Från skogen 
Äpplekaka 
Skördefest 
Löven faller 
Och träden blir nakna. 
För en del kan den 
Mörka årstiden 
Vara lite tyngre 
Att ta emot 
Av olika anledningar 
Men kan man  
Bara finna hjälp 
Tröst och samtal 
Så kan det kännas bättre 
På livets höst. 

                      Pernilla 
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Jåg funderår på  hur dettå med kreåtivitet fungerår.  
Jåg hår må ngå ide er öm ölikå ting söm jåg kån till-
verkå med hå ndernå. Söm bårn fick jåg ålltid må ngå 
pennör i ölikå få rger, öch påpper ått ritå på . Min 
måmmå öch påppå kåpåde åv benen på  ett börd, fö r 
ått vi bårn skulle nå  upp dit, söm ett årbetsbörd. 
Söm liten fick jåg en rejå l bildning inöm hur design-
årbete skulle kunnå ske. Döck hår jåg funderingår 
söm vuxen öm våd söm mötiverår mig? Iblånd kå n-
ner jåg mig inte mötiveråd, å ven öm minå ide er 
skulle kunnå tå nkås bli lå ttgjördå, lå tt ått utvecklå 
dem, men så  fåstnår jåg då r, i tå nkåndet. 
I min skölå fö r kinesölögi söm jåg pluggåde, så   
pråtåde mån mycket öm ått "gå  in i ett tömrum". I 
tånken. Och lå tå tånkår flö då söm en bå ck. I en ånnån 
sjå lvutvecklingsbök, lå ste jåg ått kre-
åtivitet flö dår ur lugn öch rö, öch 
å ven fökus. Må ngå trör ått fökus, det 
få r mån öm mån öm mån stressår sig 
till det. Det å r nå mligen två rtöm. Mån 
blir merå fökuseråd öch kreåtiv öm 
mån kå nner sig åvslåppnåd infö r en 
uppgift, t ex i design. 
I min designbök söm jåg lå ste i vå rås 
(en 30-pöå ngs kurs inöm Interåktiv 
Design) så  fick mån öckså  lå så ått  
designpröcessen å r söm livet: Mån 
hår en plån A söm å r råkå vå gen, dit mån vill nå , men 
i sjå lvå verket så  å r pröcessen ått levå öch vårå  
må nniskå. Det gå r fråm öch tillbåkå, upp öch ner, ner 
öch upp, till hö ger öch vå nster, jå. Det finns ålltså  
må ngå mö jligheter. 
En såk söm jåg frå går mig sjå lv å r: Hur blir jåg en 
"doer” öch inte bårå ”dreåmer”. Jåg hår ritåt en liten 
teckning med hur jåg skulle kunnå sy håremsbyxör 
öch hår å ven ritåt upp en måll. Så  öm ni kå nner fö r 
ått sy håremsbyxör, med tillhö rånde linne, så  å r min 
DIY-måll gråtis ått lå nå åv min design. Jåg blir glåd 
öm nå gön snör dennå ide , fö r jåg kå nner ått jåg inte 
kömmer till skött med ått tillverkå det. 
Iblånd kå nner jåg mig söm en stör hjå rnå, en ide s-
prutå, men utån årmår. Det å r kånske så  det å r ått 
vårå stigmåtiseråd söm persön med psykisk öhå lså.  
I grupp fungerår jåg bå ttre, då  hjå lps mån å t. Iblånd 
kån "Just do it" kå nnås söm en dubbelbestråffning. 
Nå r liberåler så ger ått "du kån vå ljå ditt liv", så  kån 
mån det till viss del, men ållå kö r fåst nå gön gå ng. 
Jåg kå nner ått jåg öftå gå r in öch ödlår på  ölikå tånke-
mö nster, söm inte å r gynnsåmmå i en söciål miljö , 
men då remöt bå ttre i en miljö , då r mån få r vårå kreå-
tiv. Min vå ninnås bårn, söm hår bökståvskömbi 
nåtiöner frå n A till Z, fö rklåråde det så  tydligt. Det 

så ttet ått tå nkå lögiskt på ,  söm den hå r gulleplutten 
håde, håndlåde öm ått hån blev ledsen nå r måmmån 
plöckåde blömmör i vå rås, öch ått hön gjörde ett  
Fåceböökinlå gg öm dettå. "Men ått plöckå blömmör 
å r vå l fint?". Det å r så  den ållmå nnå könventiönen, 
söm ingen pråtår öm, hår bestå mt. Men nå , det  
behö ver inte vårå så . Bårnet tyckte det vår miss-
håndel möt vå xter, ått tå ifrå n dem derås rö tter.  
Vem hår rå tt? Vem hår fel? 
Jå. Det finns må ngå må sten. Och kråv på  mig sjå lv, 
söm ått bli en döer. I såmhå llet verkår mån söm 
"frisk" öm mån klårår åv en årbetsuppgift på  jöbbet. 
Om mån å r kreåtiv öch skåpår öch gö r då r på  reklåm-
firmån. Mån hår så  må ngå kråv. Och vå rst å r mån  
öftåst möt sig sjå lv, med kråv på  sig sjå lv söm kvå ver 

en. En såk vet jåg döck. De friskåste 
må nniskör söm jåg nå gönsin trå ffåt i 
helå mitt liv, det å r de tökigå, gålnå 
öch hå rligå må nniskörnå på  Föntå n-
huset öch å ven på  åkuten öch de 
söm å r inlågdå, ty vi visår kå nslö-
emötiöner. Mån FA R löv ått viså 
kå nslöuttryck, öm mån vill. Och inte 
öm mån inte vill. I såmhå llet gå ller 
öftåst det sistnå mnå vålet, men det 
å r inte ett vål öm mån må ste. I 
slutå ndån så  må ste mån inget. Mån 

må ste inget. Så  öm jåg gnå ller öm mig sjå lv, öm minå 
kråv ått bli en döer, så  så ger jåg bårå så hå r till mig 
sjå lv (Så  hå r lyder en dikt söm jåg skrivit fö r lå nge 
sen): 
Grå t, nå r du vill grå tå. Skråttå, nå r du vill skråttå. 
Kå nn, nå r du vill kå nnå. Le vå nligt, nå r du kå nner dig, 
vå nlig. A lskå, nå r du vill å lskå. A lskå med nå gön nå r 
du vill. Lå ngtå i frihet, nå r du vill lå ngtå. 
Lev, nå r du vill levå. Dö , nå r du vill dö . 
Befriå din sjå l. Befriå dig sjå lv. Befriå din åvkömmå. 
Befriå din nåtiön. Befriå dinå grå nser. Befriå din 
kröpp. Befriå din humör. Befriå den jörd du våndrår 
på . Befriå ditt sinne, öch befriå kå rleken. Befriå  
djuren. Befriå de svå ltånde isbjö rnårnå. Befriå ditt 
såmvete. Befriå din instå llning. Befriå, dig sjå lv.  
Befriå din åvkömmå. Befriå må nniskån. Befriå din 
rö st. Befriå din kunskåp. Befriå din litteråtur. Befriå 
på  det du trör på . Befriå din fråmtid. Befriå dig i nuet. 
Befriå dig sjå lv. Befriå görillörnå. Befriå djungeln.  
Befriå språ ket. Befriå åndligheten. Befriå religiöner. 
Befriå kvinnån. Befriå bårnen. Befriå muren. Befriå 
din fåmilj. Befriå musiken. Befriå ållt. Nu. Befriå dig 
sjå lv. Befriå dig nu.              http://dikt.för.me/— 
(\__/) 
(='.'=)                                                                 Eva-Cecilia 

”De friskåste 
må nniskör söm 
jåg nå gönsin 
trå ffåt i helå 
mitt liv…” 

KREATiVITET & KÄNSLOR 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdikt.for.me%2F&h=VAQGmJJDsAQEdBit0l82Gf46YM1ydZVbDg5bCzRlNHIgIeQ&enc=AZO9UCG1ac70Rkx5yeHQI1zf4SNPtupLklweyJ1uQPxjW6Rr_j338FzhblejQW8gB6nr6_PJ0HA4uJskAJOSFw146o7iujFbJE9H-KAxk6c83Hc5j4TAHWnq-801aCkRZ3GTq-f-0KBZTt7uixi
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Nätverksträffar / Grupphandledningar. 

Lunds Fontänhus studieenhet  

EN VÄG FRAMÅT  
vänder sig till studerande som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa… 

STUDENT-
LÄGRET! 
Helgen 21-23 oktober åkte Lunds Fontänhus 
studenter på läger! Vi befann oss på en läger-
gård vid Bosarpssjön, mitt ute i de vackert höst-
färgade skånska bokskogarna! Vi hade en     
mysig helg med fantastisk mat! Vi lekte 4-hörn-
leken, sjöng visor, spelade brädspel och tog det 
lugnt på fredagskvällen. 

Lördagen ägnades åt att lyssna på en förmid-
dagsföreläsning om Självmedkänsla, och om att 
vara närvarande när man äter, s k Mindful     
Eating. Vi hade flera övningar då vi bl a fick 
pröva att äta närvarande med en bit banan. En 
annan övning var att tänka en vanlig tanke vi 
brukar tänka om oss själva som är nedsättande, 
t.ex. ”Vad dum jag var som sa så” När den tan-

ken kommer kan man svara sig själv att ”nä, 
det jag sa var kanske dumt men jag är inte 
dum” En övning var också att tänka på att vara 
snäll mot sig själv som om man tröstade en 
vän. 

Eftermiddagen ägnades åt en promenad i     
skogen och senare åt en World-café. Det var 
workshop med olika bord och vid varje bord 
kunde vi diskutera olika sorters studietekniker, 
hur man hanterar studiestress och prokrastine-
ring. 

På kvällen lagade vi till en trerättersmeny som 
lätt hade kunnat fungera som nobelmiddag! 
Sushi till förrätt, karré med grönsaker i ugnen 
och vit chokladmousse med bär till efterrätt. 
Mumma! Vi fick tävla mot varandra i ett film-
quiz och senare ägnade vi oss åt nostalgi och 
såg på filmen Holy Graal med Monty Phyton. 
Under söndagen åt vi en underbart god brunch 
innan vi städade och åkte hem. Sammanlagt en 
lärorik och mysig helg med vänner! 

Carolina 

God Jul från ”En Väg Framåt” 
 

Årets sista nätverksträff blir den 13:e december med ”Luciafika” och film-
visning av filmen Boyhood. 14-18 i källaren. Hoppas vi ses då!  
 
Årets sista Pomodoro blir måndagen den 19:e december och sen startar 
pomodoron igen onsdagen den 4:e Januari.  
 
Tisdagen den 24:e januari kör vi igång vårens program med en nätverksträff 
på temat ”Nytt år nya vanor”. 14-16 i källaren och fika så klart   
 
Tack för en fantastisk termin och ha en riktigt God Jul och ett Gott nytt år! 
 

Kramar från Helga och Matilda 



30 

Ordinarie öppettider: måndåg, tisdåg öch törsdåg 9-16, 
önsdåg 9-19, fredåg 9-15. öch sö ndåg 11-14. Lö rdåg stå ngt.   
Besöksadress: Kävlingevägen 15, 222 40 Lund    
Tel: 046-12 01 95                         
E-post: infö@lundsföntånhus.se      
Hemsida: www.lundsföntånhus.se    
FB: www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 

Lunds Fontänhus 

Och här är 
alla våra 
Fontänhus  
i Sverige: 
 
Fontänhuset i Malmö  
Engelbrektsgåtån 14  
211 33 Målmö   
Tel: 040–12 00 13  
E-pöst: infö@föntånhuset.se  
Hemsidå: www.föntånhuset.se 
 
Fontänhuset Bryggan  
Nörrå Stråndgåtån 8  
252 20 Helsingbörg  
Tel: 042–24 50 60  
E-pöst: bryggån.helsingbörg@teliå.cöm  
Hemsidå: www.bryggånhelsingbörg.se 
 
Fontänhuset Båstad  
Arömåvå gen 48  
269 37 Bå ståd  
Tel: 0431–724 80  
E-pöst: båståd@sverigesföntånhus.se 
Hemsidå: www.båstådsföntånen.se  

 
Fountain House Stockholm 
Böx 4051  
Besö ksådress: Gö tgåtån 38  
102 61 Stöckhölm  
Tel: 08–714 01 60  
E-pöst: infö@föuntåinhöuse.nu  
Hemsidå: www.föuntåinhöuse.se 
 
Göteborgsfontänen  
Andrå Lå nggåtån 25  
413 28 Gö tebörg  
Tel: 031–12 30 01  
E-pöst: måil@götebörgsföntånen.se  
Hemsidå: götebörgsföntå-
nen.dinstudiö.se 
 
Motala Fontänhus  
Vintergåtån 15  
591 32 Mötålå  
Tel: 0141–21 25 33  
E-pöst: infö@mötålåföntånhus.se  
Hemsidå: mötålåfön-
tånhus.wördpress.cöm 
 
Fontänhuset Trappan  
Vållgåtån 10  
343 34 A lmhult  
Tel: 0476–480 10  
E-pöst: föntånhuset.tråppån@teliå.cöm  
Hemsidå: föntånhusettråp-
pån.wördpress.cöm 

         
Falkenbergs Fontänhus  
Låsårettvå gen 11  
311 37 Fålkenberg  
Tel: 0346-71 10 71  
E-pöst: kön-
tåkt@fålkenbergsföntånhus.se 
Hemsidå: 
www.fålkenbergsföntånhus.se 
 
Fontänhuset Nyköping  
Lillå Strö mgåtån 3  
611 34 Nykö ping  
Tel: 0155–26 81 40  
E-pöst: föntånhuset@gåståbud.cöm  
Hemsidå: www.föntån.se 
 
Fontänhuset Sköndal  
Knut Sjö bergs vå g 6  
128 85 Skö ndål  
Tel: 0738–903 130  
E-pöst: infö@fhsköndål.se   
Hemsidå: www.fhsköndål.se 
 
Stiftelsen Fontänhuset Örebro  
Må lgåtån 11-13  
702 16 O rebrö  
Tel: 019–32 05 20  
E-pöst: infö@örebröföntånhus.se  
Hemsidå: www.örebröföntånhus.se 

Styrelseledamöter  i Lunds Fontänhus 
Bengt Axförs      Arne Böjessön (ördf.)     Kerstin Hedelin     Bjö rn Anders Lårssön 
Sönjå Lindlö f (vice ördf.)     Måritå Swå rd    Gert Birgersby 



31 

SPONSORER 
Craafordska stiftelsen 

Johanniterorden i Sverige 

Råby Räddningsinstitut 
Malms Legat 

Stiftelsen Lindhaga 

Stiftelsen Lars Hiertas Minne 

Anagram 

Folke Ljungdahls  
Rotary 
Lunds Universitet 

Socialstyrelsen 

Finsam 

Emmaus Lund 

Samt Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult,  Gunnel 
Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, Anita Ar-
noldi, Eva von Boer Lindskog m fl 

        Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: 

Ebba Fischer 

Caroline Sverdrup 

Pia Althin 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, alla våra samarbets- 

partners och till alla andra som vi glömt... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fö retåg kån stö djå    

Föntå nhusets verksåmhet genöm  

ått bli stö dmedlem i Föntå nhusets 

vå nner. Då  få r du/fö retåget vårje 

nummer åv vå r medlemstidning, 

Fontänbladet, söm ges ut med 6-10 

nummer per å r.  

Vid inbetalningen vänligen ange 

”Fontänhusets vänner i Lund” 

samt ditt/företagets namn och 

adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersöner 200 kr/å r  

Fö retåg 1 000 kr/å r   

Autögirö 100 kr/må n     

Bånkgirö: 492-3801 

Plusgirö: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

 

Omslagets baksida:  
 

Denna dårpippi har tagit fem månader för mig att få klar.  
Det är jag som är denna dårpippi. 

Pokaiii!!! Pokaiii!!! Pokaiii!!! 
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